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البناء بالطوب

مزايا البناء بالطوب•

:يتميز البناء بالطوب باآلتي•

.البناءولةسه. 1•

.النقلولةسه. 2•

.اقتصادي. 3•

.يعطي شكالً منتظماً للجدار النتظام أبعاده. 4•

.أنواع الطوب عازلة للصوت والحرارةبعض. 5•

.اخلهوالصرف الصحي بدرباءهالكتأسيس تمديدات ولةسه. 6•

.بهالمونةسرعة وقوة التصاق . 7•
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أنواع الطوب المستخدم 

:أوالً الطوب األسمنتي•

:يانھما نوعان رئيسو: أنواع الطوب األسمنتي المتوفر في غزة•

.سم15، و 20وھو متواجد بسمكين (: بلدي)مصمت . 1•

في الجداران الحاملة، أو كحجر أساس يستخدم:استخداماته•
:، وقد قل استخدامه في ھذه الفترة بسبب(حجر رأس)

ثقل وزنه. أ•

.، سواًء ثمنه أو أجرة بنائهالعاليةتكلفته . ب•

ترة لفإليهالرطوبة الداخلة يحجزحيث)عدم عزله للرطوبة . ج•
(.طويلة

.عبرهوالكهربائيةالصحيةالتمديداتتنفيذصعوبة . د•
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ويكون به فتحتان ( :البلدي)الطوب المصمت 

سم ومنه مقاسات متعددة10دائريتان بقطر 



الطوب المفرغ 

كون أبعاد الطوب الخاصة بالطول واالرتفاع ت•
سم على 20سم و 40) ثابتة في كل األنواع 

العرض، أو )، أما البعد الثالث (الترتيب
.نوع الطوببتغيرمتغيرفهو( السمك

10،7، 20،15،12: بسماكات مختلفةويوجد•
 ،4.
خفيفينقسم الطوب المفرغ الى نوعان •

وعادي، 

ھو الدارج في غزة، ويميزه التقارب: العادي•
سم 20الرقمي بين وزنه وسمكه فمثالً حجر 

.كجم20عادي يزن حوالي 
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12سم حوالي 20يزن الحجر الخفيف ذو سمك : الخفيف•
كجم 

ي ھم فاألالمستخدمة في الحجر الدور الحصمةيلعب نوع •
 ً جعله خفيفا

ذات فراغات عالية،حصمةتستخدم فيه •

وال يستخدم إال للضرورة الرتفاع ثمنه،•

:من حاالت استخدامه الضرورية•

فشل بعض المواد المكونة للمنشأ في أحد الفحوصات. أ•
واقعة الاالحمالالمطلوبة مما قد يستدعي العمل على تخفيف 

.على المبنى

7تشييد مباني  6



الطوب اإلسمنتي الخرساني❖

10 Cm15 Cm
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مثال

طوابق ، وجد بعد 5في حالة وجود منشأ مقرر أن يحمل •
فحص قوة باطون األعمدة في الطابق األرضي ال تلبي 
متطلبات التصميم، في ھذه الحالة يمكن حل المشكلة 

:بطريقتين

أو ثالثة مثالً، أو باستخدام 4إما بتقليل عدد الطوابق إلى •
.خفيفالالحجرمواد أخف في البناء في الطوابق التالية، مثل 

عمدة إضافة طوابق دون أخذ ذلك باالعتبار في تصميم األ. ب•
.والقواعد

ويراد  (Long spans)وجود مسافات عالية في السقف. ج•
.تخفيف األحمال الواقعة عليها
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استخدامات الطوب المفرغ

، أو (المحيط)في الجدار الخارجي يستخدم:سم 20طوب •

الة لنواحٍ معمارية، حيث يتم استخدامه بين األعمدة في ح

بروزھا في داخل الغرف، األمر الذي يسيء إلى المنظر 

.الجمالي للغرف

يستخدم أيضاً في الغالب في الجدار : سم15طوب •

.الخارجي، وال يستخدم في القواطع الداخلية

.تستخدم في القواطع الداخلية: سم12،10طوب •
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تستخدم كقواطع خارجية في حالة : سم12،7،10طوب •

، بناء جدارين، وترك فراغ فيما بينهما)الجدار المزدوج 

(.ويستخدم لعزل الصوت والحرارة

الجدار ويمكن توزيع السماكات بين الجدار الداخلي والفراغ و•

(  7،6،12)، ( 10،5،10)الخارجي كما يلي بالترتيب 

.جويالحظ أن الجدار األكثر سمكاً دائماً ،للخار( 10،7،4)،

ي ھويستخدم في حالة الشبابيك المنزلقة، : سم4طوب •

يةولسماح ألكبر كمية إضاءة وتهاشبابيك يراعى فيها 

ك بجعله بالدخول للغرف، وذلك عن طريق توسيع فتحة الشبا
.ينزلق على الجدار
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سم 4ويغطى مكان انزالق الشباك على الجدار بطوب •

.للمحافظة على الوظيفة الجمالية

ها، حيث من أكبر عيوب الشبابيك المنزلقة صعوبة تنظيفو •
ها، إال إذا تم استبدال إزالتتتراكم األوساخ في الفرز ويصعب

بلوح من الخشب يمكن إزالته ثم إعادته بعد 4طوب 

.التنظيف

سم في حالة األعمال الصحية مثل 4كما يتم استخدام طوب •

، وذلك من أجل تغطية جوانبه(البانيو)حوض االستحمام 
.المائلة
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فحص الطوب األسمنتي

:يجري على الطوب األسمنتي فحصان رئيسيان•

.المخبريالفحص الفيزيائي، والفحص •

ن تجانس ويتم بالنظر، حيث يتم التأكد م: الفحص الفيزيائي. 1•
.لون عينة الطوب، وأبعادھا

يث ال يجب أن تكون أبعاد العينة منتظمة، بح: بالنسبة لألبعاد•
ملم، وفي 3–أو + يزيد فرق األبعاد في الطول والعرض عن 

.ملم4–أو + االرتفاع عن 

.كما يجب التأكد من عدم وجود فتل أو تلوح في العينة•

ويتم فيه فحص قوة التحمل، والوزن: المخبريالفحص . 2•
.الفراغي
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ر، يجري فحص قوة التحمل عن طريق الكس: قوة التحمل( 1•

2سم /كجم35ويجب أال تقل قوة تحمل الحجر عن 

لة: الوزن الفراغي( 2• ھو وزن عدد وحدات الطوب المشك ِّ

م1في مجموع حجومها 

20لحساب الوزن الفراغي لحجر : مثال•

*  20*40\(3سم1000000= 3م1=) الوزن الفراغي •

طوبة62.5= 20
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سمك الوزن الفراغي للطوب المفرغ بأال يزيد يجب : مالحظة•

.  كجم1400سم عن 15، أو 20

طوبة المذكورة عن 62.5بمعنى أنه يجب أال يزيد وزن •

كجم، وينتج من ذلك أن وزن الطوبة األقصى في 1400

.كجم22= سم 20طوب 

: الوزن الفراغيخطوات فحص•

يتم حساب عدد الطوب في المتر المكعب من العينة،. 1•
.على حجم الطوبة3م1بقسمة 
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.يتم ضرب وزن الطوبة في عدد الطوب( 2•

.يقارن حاصل الضرب بالوزن الفراغي األقصى( 3•

فضها لصالح العينة يتم ر( أكبر)في حالة كون النتيجة ( 4•

.لكبر وزنها الفراغي

ص قبل في حالة العكس، يتم ترحيل العينة لبقية الفحو( 5•

.قبولها

وما دونه، يكون الوزن الفراغي 12في حالة حجر : مالحظة•
.كجم1650األقصى 
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:مثال
:تحقق من مطابقة عينات الطوب اآلتية للمواصفات•
:الحل•

، مع العلم أن أقصى زيادة يجب أال يزيد .ملم3تتجاوز  Lمرفوضة ألن الطول ( 1) عينة •
ملم، 4بملم 400عن 

مقبولة( 2) عينة •

.  ملم3زادت عن Tمرفوضة، ألن قيمة الزيادة في الطول ( 3) عينة •

.مقبولة( 4) عينة •
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السليكاتطوب : ثانيا  

عاداب. ويستخدم ألغراض الديكور، ألنه يمتاز بلونه األبيض•
7*10*20طوب السيليكات 

(:الحجر الخفاف)اإليتونغطوب : ثالثاً •

ً الريبسيستخدم للسقف بدالً من حجر • تخدم في كما و يسأحيانا
:   بناء الحوائط  و من مميزاته

تشكيلهولةهس-•

قلة الفاقد منه-•

خفة وزنه-•

للصوت والحرارةالجيدعزله -•

ً منظراً يعطي-• للديكورويستخدم، جماليا
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:  من عيوبه•

مرتفع الثمن -•

.نسبياً ضعيف -•

.غير متوفر بكميات اقتصادية•
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:الطوب الزجاجي: رابعا  

:سم ويتميز باآلتي7*20*20أبعاده •

منظراً جمالياً، لذا يستخدم في الديكوريعطي-•

المعتمهإضاءة لالماكن يعطي-•

:من عيوبه•

ثقيل الوزن-•

تخدم صعب البناء، ألنه ال يعتمد على نظام التشريك المس-•

اء في الطوب العادي، وإنما يعتمد على شبكة حديد و الغر
.تنفذ في داخل الجدار
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الطوب الحراري: خامساً •

تميز ويعتبر الطين ھو المكون األساسي لهذا النوع من الطوب، ي•
.باللون األحمر

أغراض الديكور، أو في المواقد واألفران و : يستخدم في•
.المدافئ، حيث يتحمل درجات حرارة عالية

يجب غسل الطوب قبل استخدامه في البناء، وذلك : مالحظة•
:لسببين

.إزالة الشوائب والمواد العالقة فيه. أ•

.ةوكي ال يمتص الطوب مياه التفاعل الموجودة في الخلط. ب•
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األدوات المستخدمة في بناء الطوب

.وظيفته نقل المونة من الحوض للحجر: المسطرين( 1•

ً : الميزان( 2• .لموازنة الجدار أفقياً ورأسيا

.للمحافظة على استوائية الجدار: الخيط( 3•

.لوضع المونة فيه: الحوض( 4•

.للتأكد من عمودية الجدار: الشاقول( 5•

.لتحديد األبعاد المطلوبة(: متر)مقياس طول ( 6•

لقص الطوب باألبعاد المطلوبة، مثل بلطة أو: قاطع( 7•
.شاكوش أو منشار
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تسمية مكونات بناء الحوائط

:وترمز األرقام الموجودة على الشكل لما يلي•

سم 20-10ويتراوح طولها ما بين ( الطية)مسافة التشريك (  1

(.  آدية)طوبة العرض ( 2•

. القدةمدماك( 3•

(.  مدماك)صف أفقي ( 4•

.  الناصية( 5•

(.  عرموس القد)حل ( 6•

.  عموديعرموس( 7•

(.  شناوي)طوبة الطول ( 8•

.طرف الجدار المجاور تماماً لفتحة شباك أو بابوھو: فخذ الجدار-•

سور )الخارجي للمحيطجانبيهالجدار المعرض من كال وھو: الدروة-•
(.المنشر
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(التشريك)الرباط 

ف ويع. أمر البد من مراعاته في عملية البناء بالطوبوھو• ر 

حمال على أنه طريقة لرص الطوب بحيث يستطيع تحمل األ

الواقعة عليه، ويتصرف ككتلة واحدة تحت تأثير ھذه

.األحمال

:أنواع األربطة•

:الرباط الفردي( 1•

المستخدم في غزة، ويعتبر أشهر أنواع األربطة، وھو•
.  سمك طوبة واحدة= ويستخدم في حالة كون سمك الجدار 
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الرباط الفردي
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1مسقط أفقي

2مسقط أفقي

الواجهة                      قطاع
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اإلنجليزيالرباط 

ة في حالة كون سمك الجدار أكبر من سمك طوبويستخدم•

واحدة 

ة يتم استخدام ھذا النوع من األربطة في األسوار الخارجي•

سبة من عادةً، كأسوار الحدائق، نظراً لفائدته الجمالية المكت

.نوع تشريكه

سر فيه من عيوب الرباط الفلمنكي كونه مكلف، ألن نسبة الك•

.عالية
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المونة

وب ھي المادة الالصقة الالزمة لربط قوالب الط: المونةتعريف •

.مطلوبةبعضها ببعض، لتشكل الجدار المطلوب، حسب األبعاد ال

: أنواع المونة•

ثالثة أنواع من المونةهناك•

القش + المونة المكونة من الطين ( 1•

.انتهىنوعية قديمة، يمكن القول أن العمل بها قد وھي•

ونة، ويعتبر القش العامل األساسي في تقوية ھذا النوع من الم•

.  وتقليل تشققاتها

.ةمن عيوب مونة الطين ضعفها، وحاجتها للصيانة المستمر•
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:والرمل( الشيد)مونة الجير ( 2•

ون الجير لسببين، أولهما ك)حيث يترك الجير فترة في الماء •

تم مادة شرھة للمياه وينتج عنها تفاعل طارد للحرارة، في

حجمية في إطفاء فاعليتها بالماء، والثاني تقليل التغيرات ال

وة ، وحين يصل للق(الجير والناتجة عن امتصاصه للماء

.المطلوبة يتم استخدامه

ى من عيوب ھذه المونة ضعفها، وحاجتها إلى وقت طويل حت•

،(قد تصل إلى أشهر)تكتسب قوتها 

.هى استخدامهاانتلذلك قل أو •
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الماء، + الجير + الرمل + مونة األسمنت ( 3•

:وتتكون من•

ثالثة دويوج. ھي المادة الرابطة الرئيسية في التفاعل: األسمنت•
:أنواع من األسمنت

تشف هذا االسم نسبة للمنطقة التي اكبوسمي : بورتالند عادي( أ•
.يعيةفيها، ويستخدم لألعمال الخرسانية المعرضة لألحوال الطب

ويستخدم في منشآت الصرف: أسمنت مقاوم للكبريتات( ب•
الصحي، مثل محطات معالجة الصرف، أو في المناطق 

هةالمواجومياه البحار، مثل الموانئ أو المباني لهواءالمعرضة 
.للبحر وقريبة منه

عادي، ولكن بورتالنديأسمنت وھو: األسمنت الملون( ج•
عمال إلكسابه ألوان خاصة، ويستخدم في أمساحيقيضاف إليه 
الديكورات
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.ها أي وظيفة تفاعليةلمادة مالئة، ليس : الرمل

ن أفضل لكووھووقد يستخدم كسر المحاجر بدالً من الرمل، •
.التدرج الحبيبي فيه أفضل من تدرج الرمل

ووظيفة الماء بدء التفاعل، ومن األمور التي يجب : الماء•
:ها في ماء الخلطمراعات

دم في يجب أن تكون المياه نظيفة صالحة للشرب حتى تستخ-•
الخلط الخرساني، كما يمنع وجود مواد عضوية، أو طينية في

.الماء، أو في الرمل

ھمال إيسمح بوجود أمالح في مياه الخلطة فقط في حالة إمكانية-•
عف من ھير، مع العلم أن األمالح ال تضالتزلمتمثلة في امساوئها 

واص قوة الخرسانة، بل على العكس، فقد ثبت أنها تحسن من خ
.الخرسانة في المقاومة
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:التزهيرظاهرة •

ي، ظهور بقع ملحية بيضاء على سطح الجزء الخرسانھي•

.مما يؤدي إلى تشوه منظره الجمالي

ادر قد يكون مصدر األمالح في الخلطة واحداً من ثالثة مص•

:التزهيرأسباب 

إما من الرمل، أو من المياه المستخدمة في الخلط، أو المياه•

.المستخدمة في سقاية الطوب

لطة المواد السكرية ممنوعة تماماً في مياه الخلط، وفي الخ-•

ً هنعموماً، حيث أن من شأنها إيقاف التفاعل الخرساني  .ائيا
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.مادة ملينة تساعد على تأخير زمن الشك: الجير

، (ديبقال/مثل الغراء)يسمح باستبدال الجير بمواد كيميائية •

(.مثل الشامبو)ويمنع استبدالها بمواد عضوية 

قبل الجير مادة طاردة للحرارة في التفاعل، لذا يجب إطفاؤه•
.استخدامه
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:المونةفوائد •

.ربط الطوب بعضه ببعض. 1•

.توزيع الضغوط على كامل الجدار. 2•

.قد تكتسب صفات عزل الرطوبة بإضافات معينة. 3•

:نسب الخلط•

:نسبتان للخلطيوجد•

(جير)0.5( : رمل)3( : اسمنت)1( أ•

(جير)0.5( : رمل)4( : اسمنت)1( ب•

من كمية األسمنت0.7-0.6والماء بنسبة –•
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:على البناء بالطوبهامةمالحظات •

ال بد من التأكد من مكان الجدار. 1•

إن ذلك فعندما يكون لدينا عمودين ونريد بناء جدار بينهما ف•
من ثم بحيث يقوم عامل البناء بمد خيط بين العمودين وسهل

.بناؤه دون صعوبة أو مشاكل

ذه ولكن المشكلة عندما يكون الجدار ليس بين أعمدة وفي ھ•
يكون الحال يتم مد خيط بين حافة قائمة ومنطقة اخرى بحيث

م ھذا الخيط موازيا لقائم ومن المعروف أن موازي القائم قائ
ا لذ، ومن ثم يمكن بناء الحائط دون مشاكل بعد مد الخيط

يجب التأكد من مكان الجوار من حيث األبعاد ومن حيث 
.الزوايا القائمة إن كانت الزوايا قائمة
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التأكد من الفتحات. 2•

ماكنها لتأكد من كون كافة األبواب والشبابيك في أاها بونعني •
مل لصحيحة تماما ومن المعروف لدينا أن عامل البناء يقوم بعا

ھذا والشباك في منتصف الحائط إذا لم يحدد المهندس له المكان
ن من الناحية النظرية والعملية خطأ ألن الشباك ليس شرطا أ

خارجي يكون في منتصف الحائط ألن الشباك مرتبط بالشكل ال
هة ومرتبط بأشياء أخرى كاألثاث المنزلي وغيره من للواج

.العوامل

دات في الجدار كالتمديمراعاتهابعض األشياء الواجب وھناك-•
الكهربية

سم أو أكثر 15-20وبالنسبة لألبواب فإنه يفضل ترك مسافة •
.  بين الباب والحائط العمودي عليه( يكون أفضل)
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:تنظيف مكان الجدار. 3•

ها ومن بويتم ذلك عن طريق مكنسة خشنة نقوم بكنس المكان •

،  سة فقطثم نرش المكان بالماء ألن آثار الغبار ال تزول بالمكن

ود والماء ضروري أيضا حتى ال يمتص السقف الماء الموج

.المونةفي 

التأكد من الرباط المستخدم . 4•

ن فالزاوية يجب أن تكو، كونه سليم خاصة منطقة الزوايا•

.مشركة بطريقة صحيحة
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والجلساتالكشفاتالتأكد من . 5•

يكون بحيث يتم التأكد من السماكة وحديد التسليح يجب أن•
تشريك ويتم، الكشفةقفص مربع يتم وضعه داخل الجلسة أو 

الجدار بالعمود

مدماكينملم كل 6بوضع أسياخ الحديد اما•

بين الجدار والعمود تمأل ( سم10) او بترك مسافة •
.بالخرسانة حتى ال تفصل الجدار عن العمود

قه ومن المعروف أن الجلسة من أسفل الشباك والكشفة فو•
وب ھي تقوية الجدار وتعديل منس( أھمية الجلسة)وأھميتها 
ة لذا فإن الكشفة مهمة والجلس( وضع قطعة الرخام)الجدار 

.أقل أھمية
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التأكد من استوائية الجدار. 6•

األفقية يةلألستوائبالنسبة ، وللجدار استوائية أفقية ورأسية•

ن في حالة كان الجدار بيبسهولةللجدار يمكن تحقيقها 

لعمودينابين خيطينعمودين بحيث يقوم عامل البناء بوضع 

الة كان وفي ح، ويقوم بالبناء باستخدام الخيط كمرجع أفقي

تخدميسالجدار ليس واقعا بين عمودين فإن العامل يجب  ان 

تأكد من ويتم الالجداراالفقيةلضمان استوائية الخيطو القده

ون عن طريق الشاقول في حال كللقدهالرأسيةاالستوائية

خدام الجدران حاملة اما في حال كونها قواطع فقط فيمكن است

ميزان الماء
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ا أن ويالحظ غالب، طوال فترة البناءاإلستوائيةللتأكد من •
داميكممعظم المشاكل في اٌستوائية الرأسية تكون في آخر 

، (الكشفةالتي تلي المداميك)

ضنا من استوائية الجدار فلو افترالتاكدالمهندس امهمومن •
لجدار من بناء ااءهاالنتبعد من اإلستوائيةأننا نريد معرفة 

ها ألمنيوم طولقدةفإنه يمكن الفحص عن طريق استخدام 
ها ومن ثم الكشف عنبمتر ويتم تثبيت الميزان 2.5

هر تظفاالستوائية الرأسية من خاللها بوضعها على الحائط 
ن والحائط في األماكن المائلة كما يكوالقدةفراغات بين 

مداميكالميزان مائل مما يعطي إشارة بوجود مشكلة في 
.معينة
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:المونةالتأكد من . 7•

العين تكون خطوط مستقيمة ويتم التأكد من ذلك بانيجب المونة•
المجردة 

،  مستقيمة فإن البناء سليمالمونةفلو كانت •

سم ألنها تنقل األحمال لذا فال 1والمونة يجب أن تكون بحدود •
،  (سم2) ملم أو ان تكون سميكة 2ملم أو 1يجوز أن تكون 

يجب أن ال تكون المونة بارزة من سطح الحجارة  و بفضل •
في سطح غطسةفي المونة تسمي عملية احداث غطسةوجود 

ل البناء المنة بالكحلة و تكون على شكل نصف دائرة لذا يقوم عام
بإدخالها بين المسطرين على شكل دائرة حتى تتماسك مع
وھذاالقصارة وكثير من العمال يقوم بمسحها مسح بالمسطرين

ھو الحد األدنى
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 تدخل عند البناء يتم وضع الفتحات في الطوب ألسفل حتى ال•

.  المونة بالفتحات في حال كانت الفتحات ألعلى

ص ماء واألصل في الطوب أن يرش بالماء قبل البناء حتى ال يمت•

المونة 

ويجب أال يحتوي الجدار على طوب مكسور أو تشققات أو أي•

.مشاكل أخرى

جزء منها يجب أن ترتفع حوائط المبنى بانتظام بحيث ال تزيد أي•

، وينتهي أخر مدماك في م 1.5عن عن اآلخر بحيث ال تزيد 
.منسوب بطنيات الكمرات وبالطات األسقف واألعتاب
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ح يجب أن تكون المباني مهيأة الستقبال البياض وينص•

والمعروف أن. البعض باستخدام المواد العازلة للرطوبة

ص بعض أنواع الطوب أو الطين تكون ذات مسامية و امتصا

صارة عالية جدا و ھي بالتالي تمتص مقدارا كبيرا من ماء الق

تقليل و تسبب الجفاف الخارجي و يجب رش المباني بالماء ل
.امتصاصها قبل عملية القصارة
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استالم أعمال المباني

:األول بكامل الدور أو الوحدة معالمدماكالتأكد من عمل . 1
.تربيع الغرف-أ•
.تحديد أماكن الفتحات-ب•
.وزن المباني أسفل الكمرات-ج•
على فرشة كاملة من  )مدماكأول (التأكد وضع قوالب الطوب. 2

.المونة
ينالطولية والعرضية من كلتا الجهتالعراميسالتأكد من مأل .3

.)الوجه والظهر(
الثة التأكد من استخدام ميزان خيط لمراجعة رأسية الحوائط كل ث.4

.مداميك
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.مراجعة استواء السطح في جميع االتجاھات.5

 2نالرأسية واألفقية ال يزيد عاللحاماتالتأكد من سمك .6
.سم

ون ھناك يتم التأكد من تقسيط ارتفاع المباني بحيث ال يك.7

وبطنياتمباني مدماكسم بين آخر  1فاصل يزيد عن

.الكمرات أو بالطات األسقف

لمالئمة أعمال تمديدات الكهرباءالمداميكمراعاة تركيب .8
بيتهابحيث يكون دق المواسير في طوب مصمت لضمان تث
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ساعة من مباني  24معالجة المباني أوالً بأول بالرش بالمياه بعد. 9
.أيام صباحاً ومساءاً  3الجدار لمدة

لضبط مناسيب الجلسات للشبابيك بالمبنىشراباتعمل . 10
.واألعتاب لألبواب والشبابيك

سطح البلكونات والكوبستاتمراعاة عمل المدماك األخير أسفل .11
.طوب مصمت لضمان تثبيته جيدا

.ضرورة تسليم الدور نظيف من مخلفات المباني. 12

مرتين علي ال يتم بناء الجدار علي مرة واحدة في يوم واحد. 13
.م في اليوم الواحد 1.55و يكون أقصى ارتفاع للمباني.األقل
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تشريك بين (حديد بطول مناسب باألركاناشايريتم وضع . 14

(.العمودوالطوب 

ران بعد االنتهاء من األعمال يتم مراجعة رأسية لجميع الجد.15

.مقاسات الفتحاتبميزان الخيط
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